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Vánoční trhy s vánoční náladou

Letos se do programu, který v sobotu 29. listopadu doprovázel vánoční trhy na náměstí T. G. Masaryka, poprvé
zapojil také Český rozhlas Ostrava. Jeho moderátoři měli připraveny pro návštěvníky jarmarku nejrůznější sou-
těže. Děti zpívaly či recitovaly, celé rodiny si zkoušely nazdobit přímo na pódiu vánoční stromeček. Ti nejmenší
házeli svá vánoční přání pro Ježíška do poštovní schránky, umístěné přímo na náměstí. Foto: Karel Balcar

Pozvánka 
na zasedání 
zastupitelstva

Letos poslední jednání
zastupitelstva města se
uskuteční 8. prosince 
v jednací síni radnice od
13 hodin. 

Mezi projednávanými
body se objeví změny v or-
gánech města, radě města
a výborech, bude se roz-
hodovat o majetkových 
otázkách nebo o integro-
vaném plánu rozvoje měs-
ta Bohumína. Důležitým
bodem budou záležitosti
rozpočtu města. Pozvánku
s programem jednání na-
leznete na www.mesto-
bohumin.cz, sekce radni-
ce, případně ve vývěskách
v městských částech. Za-
sedání zastupitelstva měs-
ta je veřejně přístupné,
jeho přímý přenos můžete
sledovat na Televizním 
informačním kanále, pří-
padně v úterý a v pátek po
zasedání v repríze. (red)

Vánoční výzdoba navodila adventní náladu: BM servis, který
každoročně provádí vánoční výzdobu, začal s prvními zářícími hvězda-
mi již 20. listopadu, aby do první adventní neděle mohly všechny ozdoby
krášlit město. Letos poprvé svítí vánoční stromy ve všech městských čás-
tech. Šunychl a Skřečoň mají zcela nové ozdoby, na ostatních stromech
jsou rozvěšeny řetězy s novými ledkovými světýlky. Letos do oprav a no-
vých ozdob město vložilo sto třicet dva tisíce korun. Více než devadesát 
tisíc stojí instalace a demontáž. Text a foto: František Krejzek

Mikuláš s sebou přináší veselí i dárky

Pro děti jsou na různých mís-
tech a v různou dobu v našem
městě připraveny radovánky.
A� už v kině K3 (čtvrtek a pá-

tek), v domě dětí a mládeže
(pátek), v mateřském centru
Slůně (pátek) nebo i v někte-
rých restauracích. Vybrat si

můžete v nabídce Kam v Bohu-
míně na straně 19. 

(Dokončení na str. 3)

Mikuláš s čertem a andělem navštěvuje pravidelně také naše staroušky 
v Domově Jistoty. Foto je z loňského roku. Foto: František Krejzek

V prvním adventním týdnu očekávají zejména děti svatého
Mikuláše. Šestý prosinec je datem, kdy byl při pronásledování
křesťanů mezi roky 345 až 351 umučen biskup Mikuláš, přítel dětí
a pomocník v nouzi. Známá postava s vousem a pláštěm byla vy-
tvořena teprve před sto lety malířem Moritzem von Schwind.
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Kalendář nabitý informa-
cemi o dění ve městě dosta-
nou do konce roku zdarma
do schránek všichni občané. 

Každá domácnost bude mít
na stole ucelený přehled o zá-
ležitostech odpadového hospo-
dářství i o dění ve městě. V ka-
lendáři je časový harmonogram
svozu nebezpečných odpadů,
včetně stanoviš� a hodiny při-
stavení. Ceny za svoz odpadů.
Přehled odebíraného odpadu
ve stacionárním i mobilním
dvoru, seznam stanoviš� mo-
bilního sběrného dvoru a jeho
provozní dobu. Na dalších dva-

Ekologický rodinný kalendář již po jedenácté

Cítím zodpovědnost i za budoucnost města

nácti stranách, které jsou čle-
něny po měsících, hledejte ter-
míny přistavení mobilního sběr-
ného dvoru v jednotlivých
městských částech. Spodní část
každé stránky je věnovaná pře-
hledu sportovních, kulturních
a společenských událostí, které
se pravidelně ve městě opaku-
jí. Ekologický kalendář však
zůstává také klasickým datu-
movým přehledem o dnech
volna, jmenných svátcích, 
fázích měsíce nebo číslování
týdnů v roce. Ekologické 
kalendáře připravuje odbor 
životního prostředí a služeb již
od roku 1999. (frk)

Do křesla starosty města jste usedl po volbách
v roce 1994. Je naše město nyní alespoň 
trochu podobné tomu, jak jste si ho při nástupu
do funkce představoval?

Dnes je s odstupem let těžko říci, jaké
jsme měli představy v roce 1994. Měli jsme
jen spoustu elánu, zlobilo nás, že ti před
námi »privatizovali« město jako o duši,
chtěli jsme jen poctivě dělat to nejlepší, co
umíme a ani jsme nevěděli, jestli umíme.
Všechny další volby potvrzovaly správnost
naší cesty, ale zároveň dávaly obrovskou
zodpovědnost a my jsme nechtěli zklamat.
Ale když se dnes ohlédneme za tím, co se 
v Bohumíně podařilo, tak myslím, že může-
me být spokojeni. Stále je však co zlepšovat. 

Vaše politické ambice jsou postupně naplňovány
- získal jste zkušenosti jako zastupitel kraje,
předseda krajské ČSSD, místopředseda
ČSSD, senátor a nyní jste předsedou 
senátorského klubu ČSSD v Senátu Parlamentu
ČR. Nepohltily vás zcela tyto politické posty?
Máte čas na naše komunální záležitosti?

Skoro vším z toho, co jste jmenoval,
jsem byl tak trochu nedobrovolně. »Šéfo-
vé« si všimli úspěchů Bohumína a »pový-
šili« mne. Ale Bohumín a řešení jeho kaž-
dodenních problémů je to, co mne oprav-
du baví. Je to na úkor volného času, vzdě-
lávání, dětí… A z důvodu zvolení předse-
dou klubu již nebudu na sjezdu kandidovat
na místopředsedu strany. Tak mi naopak
zase něco ubude. 

Je stále obvyklejší, že komunální politici 
»prostupují« do Parlamentu ČR, a� již jako 
senátoři či poslanci. V čem vy osobně 
spatřujete výhody tohoto spojení pro města?

Považuji za optimální, když člověk pozná
nejprve problémy obce a jeho občanů 
a teprve potom se dostává mezi zákono-
dárce. Naopak je škoda, že je tam spousta
lidí, kteří tímto procesem neprošli a podle

toho někdy legislativa vypadá. Někdy se
podle těch zákonů »nedá žít«. Na druhé
straně jsem poznal i to, jak je to nelehké
vyhovět při schvalování zákonů všem po-
žadavkům, které jsou často protichůdné.
Získávám další zkušenosti. Poznávám pro-
blematiku z pohledu EU a mezinárodních
vztahů. Vždy ale budu především starosta,
který bude trochu nadržovat městům.

V komunálních volbách má Bohumín převahu
hlasů pro sociální demokracii již po několik 
volebních období. Jestliže připustím, že voliči
hlasují hlavně pro osobnost starosty, pak se 
naskýtá otázka, zda jste nezapomněli ukázat
lidem nějakou novou tvář, která by po vás 
tu hezky rozběhnutou štafetu převzala. 
Máte takové lidi mezi sebou?

Starosta je jen více vidět, ale důležitá je
práce celého týmu. Jednak zastupitelů 
a jednak na městském úřadě. A samozřej-
mě jako šéf týmu cítím zodpovědnost i za

budoucí vývoj ve
městě. Jsme si plně
vědomi, že jednou
přijde generační
výměna a že se blí-
ží. Zvládneme to.
Každý je nahradi-
telný. Bohumín
nestojí na několika
lidech. Má oprav-
du velkou budouc-
nost. Má skvělé občany!

Bohumín má znovu zastoupení v radě 
Moravskoslezského kraje, místostarostka Věra
Palková je náměstkyní hejtmana pro školství.
Ubyl další silný člen vedení města, který sice
zůstal ve funkci, ale v praxi se nebude moci 
komunálním záležitostem věnovat s takovým
úsilím, jak jsme byli zvyklí. Jaké vidíte řešení?

Vše má své výhody i nevýhody. Máme
zastoupení v Senátu, Poslanecké sněmov-
ně, nyní ve vedení kraje. To je výhoda in-
formací, vlivu, zkušeností, kontaktů… 
A nevýhodou je někdy nutnost nepláno-
vaně doplňovat tým. Tak se na to podívej-
me pozitivně. Je spousta lidí, kteří jsou
schopni se zapojit do práce pro město 
a tím, že dostanou příležitost a zodpověd-
nost, získáme my nový pohled, novou 
energii, nové nápady. Změna je život. Počí-
táme s tím, že Věra Palková spolu s Roma-
nem Honyszem budou neuvolněnými mís-
tostarosty, Romana Honysze nahradí ve
funkcích předsedy bytové a majetkové 
komise Vilém Bannert a Stanislav Musil.
Toto řešení je do dalších voleb jistým pro-
vizoriem, ale i tak posune Bohumín o krok
směrem k městu, v němž stojí zato žít. 
Tomu věřím. Bohumín je město s budouc-
ností.

Připravil František KREJZEK

Nakoukněme společně do zákulisí radnice, kde v posledních dnech a týdnech do-
šlo ke změnám, které nám nejsou lhostejné. Místostarostka Věra Palková se stala ná-
městkyní hejtmana Moravskoslezského kraje a výkon jejích dosavadních činností ve
městě je oslaben. Senátor, místopředseda ČSSD a starosta Petr Vícha se po volbách
do Senátu stal předsedou senátorského klubu ČSSD a také on bude muset dělit své
pracovní nasazení mezi více povinností. Kdo posílí oslabené pozice vedení našeho
města? Záměr dalšího řešení diskutujeme se starostou Petrem Víchou.

aktuáln í  téma

Titulní stránka kalendáře s fotografií Štefana Špice, zachycující noční
pohled na dálniční most u Vrbice, který se stal stavbou roku 2008.
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krátce

I Byt na ulici Nerudově
1158, 1+3, číslo bytu 46,

kategorie I., 10. nadzemní po-
dlaží. Celková plocha 70,04
m2, pro výpočet 67,66 m2. Pro-
hlídka bytu 12.12. od 10 do
10.30 hodin. Licitace se koná
15.12. v 16 hodin.

I Byt na ulici Čs. armády
1054, 1+3, číslo bytu 18,

kategorie I., 4. nadzemní po-
dlaží. Celková plocha 60,71
m2, pro výpočet 59,37 m2. Pro-
hlídka bytu 9.12. od 10 do
10.30 hodin. Licitace se koná
15.12. v 16.15 hodin.

I Byt na ulici Sv. Čecha
1093, 0+1, číslo bytu 61, ka-

tegorie I., 11. nadzemní pod-
laží. Celková plocha 30,10 m2,
pro výpočet 28,55 m2. Pro-
hlídka bytu 9.12. od 9 do 9.30
hodin. Licitace se koná 15.12.
v 16.30 hodin.

I Byt na ulici Tyršově 812,
1+1, číslo bytu 5, kategorie

II., 3. nadzemní podlaží. Cel-
ková plocha 46,29 m2, pro vý-
počet 43,29 m2. Prohlídka by-
tu 16.12. od 9 do 9.30 hodin.
Licitace se koná 17.12. v 16 ho-
din.

I Byt na ulici Husově 553,
1+2, číslo bytu 8, kategorie

II., 3. nadzemní podlaží. Cel-
ková plocha 66,50 m2, pro vý-

O městské byty v Bohumíně se licituje v hlavní budově rad-
nice v 1. patře ve velké zasedací místnosti, číslo dveří 230 
nebo 243. Vyvolávací cena je 24 korun za metr čtvereční. 
Podrobné informace naleznete na www.mesto-bohumin, sek-
ce radnice – úřední deska. Město nabízí k licitaci:

Prosincové licitace městských bytů 
počet 61,70 m2. Prohlídka bytu
16.12. od 9.45 do 10.15 hodin.
Licitace se koná 17.12. v 16.15
hodin.

I Byt na ulici Tovární 426,
0+1, číslo bytu 3, kategorie

I., 1. nadzemní podlaží. Celko-
vá plocha 34,10 m2, pro výpo-
čet 33,58 m2. Prohlídka bytu
16.12. od 11.30 do 12 hodin. Li-
citace se koná 17.12. v 16.30
hodin.

I Byt na ulici Okružní 1087,
0+2, číslo bytu 22, katego-

rie I., 5. nadzemní podlaží.
Celková plocha 53,53 m2, pro
výpočet nájemného 49,99 m2.
Prohlídka bytu 16.12. od 8 do
8.30 hodin. Licitace se koná
17.12. v 16.45 hodin. 

Bližší informace získáte na
majetkovém odboru, číslo 
telefonu 596 092 199, Lenka
Vachtarčíková. (vach)

Do budoucí provozovny je vstup podloubím. Foto: František Krejzek

V Oku jsme již psali o do-
stavbě jižní strany náměstí
ve Starém Bohumíně. V sou-
sedství Domova Jistoty je již
před dokončením první ze
třech plánovaných domů. 

V jeho přízemí jsou navrže-
ny i nebytové prostory, ve kte-
rých by měly vzniknout nové
obchůdky nebo například ka-
várna s cukrárnou či podobná
provozovna. A do nich by se
už na jaře příštího roku mohli
nastěhovat noví provozovate-
lé. Na náměstí, v historické
části města, v blízkosti kostela,
který je také známým a hojně
navštěvovaným poutním mís-
tem. V lokalitě, která se ještě
dále zatraktivní po propojení
náměstí přímo s hraničním
přechodem do Polska, což jistě
dále povzbudí návštěvnost ne-

jen českých občanů, ale i cizin-
ců přijíždějících do České re-
publiky. Město rovněž během
několika let opraví Národní
dům na náměstí s ubytovací

kapacitou, kavárnou a spole-
čenským sálem. 

Právě te� mají případní zá-
jemci možnost si pronajmout
prostor na jednom z nejhez-

Hledáme nové nájemce pro zajímavý prostor
čích míst Starého Bohumína,
přímo v jeho historickém centru.

Hledáme zájemce o proná-
jem lukrativních prostor v no-
vostavbě, živá část města, bez-
bariérový přístup, vstup přímo
z náměstí. Plánované para-
metry prostorů: plocha celkem
83,45 m2 nebo 63,50 m2, ú-
střední topení, teplá a studená
voda, elektřina 220V, napoje-
ní na kanalizaci a centrální čis-
tírnu odpadních vod, zásobo-
vání z dvorní části, (zóna B -
600 Kč/m2), náměstí Svobody,
Starý Bohumín.

Pro bližší informace kontak-
tujte MěÚ Bohumín, odbor
majetkový, Masarykova 225,
kancelář číslo B-208, telefon-
ní číslo 596 092 212, e-mail:
sobaniec.marek@mubo.cz.

Marek SOBANIEC, 
majetkový odbor

(Dokončení ze str. 1)
Pravidelně Mikuláš navště-

vuje Domov Jistoty i centrum
sociálních služeb Domovinku.
Také tady rozdává radost a dár-
ky a je přijímán s veselou. 
V předvečer tohoto svátku

Mikuláš s sebou přináší veselí i dárky
možná zazvoní i u vás. O ná-
vštěvu Mikuláše s jeho pomoc-
níky byste své ratolesti určitě
neměli ochudit. Je to navíc skvě-
lá příležitost, jak přimět dítka 
k poslušnosti, pořádku nebo ji-
ným slibům. Ale pozor, setkání

malých dětí s pekelníkem může
být pro ně traumatizujícím zá-
žitkem. Raději se s mikuláš-
skou výpravu nejdříve domluv-
te, zda máte doma citlivku ane-
bo nebojsu, který klidně vleze
čertovi do pytle. (frk)

Přerušení dodávky
elektrické energie

ČEZ Distribuce, a. s. ozna-
muje, že z důvodu prací na ve-
dení nízkého napětí bude 10.
prosince od 8 do 12 hodin pře-
rušena dodávka elektrické ener-
gie pro ulice Janáčkovou 697,
701, 724 a Koperníkovou 705,
725. Po celou dobu tohoto o-
hlášeného přerušení dodávky
elektřiny se kdykoli na kterékoli
části rozvodného zařízení může
objevit životu nebezpečné na-
pětí, popř. ohlášená doba pře-
rušení může skončit dříve. Pro-
to je nutné z důvodů bezpeč-
nosti považovat všechna roz-
vodná zařízení za zařízení pod
napětím i po celou dobu přeru-
šení dodávky elektřiny! 

ČEZ Distribuce

Den otevřených dveří
Zveme všechny rodiče, žáky

a přátele školy na tradiční Den
otevřených dveří Základní školy
na tř. Dr. E. Beneše v Bohumí-
ně. 11. prosince od 14.15 do 17
hodin si můžete prohlédnout
všechny prostory hlavní školní
budovy. V rámci adventního od-
poledne jsou pro žáky připrave-
ny vánoční dílny, kde si mohou
vyrobit za cenu 20 korun drob-
né vánoční dárky. (smí)
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Už můžeme jet Pendolinem z Bohumína
Vlak super city Pendolino

denně vyjíždí směr Praha-
Holešovice z technického zá-
zemí v Bohumíně, aby své
první cestující nabral na
hlavním nádraží v Ostravě.
Pro obyvatele našeho města
celkem nepochopitelný fakt.
Ale díky dlouhodobému jed-
nání městského a krajského
úřadu s Českými drahami se
od nového jízdního řádu do-
čkáme změny. Bohumín se
stane nástupní stanicí ales-
poň pro některé spoje Pen-
dolina.

Ptám se Ivo Murase, vedou-
cího odboru dopravy a silnič-
ního hospodářství Moravsko-
slezského kraje.

Kdo a na základě čeho rozhodl 
o přesunutí nástupní a výstupní
stanice z hlavního nádraží Ostrava
do železniční stanice Bohumín?

O vedení a zastavování vla-
ků SC Pendolino rozhodují
České dráhy, a. s. O přesunutí
bylo rozhodnuto na základě
požadavků Moravskoslezské-
ho kraje a města Bohumína
při projednávání návrhu jízd-
ního řádu drážní dopravy. 
Z Bohumína však mají vyjíž-
dět první dva vlaky s označe-

ním SC 500,
SC 502 a měly
by zde končit
vlaky SC 507, SC 509 a SC
511. Ostatní vlaky budou i na-
dále vyjíždět z Ostravy.

Od kdy bude tato změna platit?
Změna začne platit od 14.

prosince 2008 podle nového
jízdního řádu Českých drah.

Mohou se cestující z Bohumína
těšit na fakt, že tato změna není
jen dočasná?

Rozhodnutí je vždy na do-
pravci. Moravskoslezský kraj,
případně město Bohumín mo-

hou vedení
Českých drah
podpořit vždy

při projednávání návrhů jízd-
ního řádu.

Je možné, že během dalšího 
vývoje bude Pendolino zastavovat
i na dalších nových zastávkách
Moravskoslezského kraje?

Podle vyjádření Českých
drah, a. s. je vlak super city
Pendolino zřízen ke spojení
především krajských měst, ve-
dení souprav z Bohumína je
pouze z důvodu jejich nocová-
ní v Bohumíně.

■ ■ ■

Petr Š�áhlavský z Českých
drah podal další upřesňující
informace o odjezdech a pří-
jezdech vlaků super city Pen-
dolino ze stanice Bohumín.
Výstupní a nástupní stanicí od
14. prosince bude Praha, hlav-
ní nádraží. Cena jednosměrné
jízdenky je stanovena na 647
korun.
■ Odjezdy z Bohumína:

SC 500 Pendolino 
5.17 hodin, jede denně mi-
mo 25.12.2008 a 1.1.2009.

SC 502 Pendolino 
7.17 hodin, jede denně.

■ Příjezdy do Bohumína:
SC 507 Pendolino 
18.42 hodin, jede v pracovní
dny a v sobotu.

SC 509 Pendolino 
20.42 hodin, jede denně mi-
mo 24. a 31.12.2008.

SC 511 Pendolino 
23.42 hodin, jede jen v neděli.

Poslední spoj SC 511 je nový
a na trase Praha hlavní nádra-
ží - Bohumín bude vypraven
teprve od 14. prosince podle
nového jízdního řádu Českých
drah. Ten si již nyní můžete
stáhnout do svého počítače na
www.cd.cz/jizdnirad.

František KREJZEK

novinka

Foto: internet

Na ulici Petra Cingra se dokončuje výstavba bytového do-
mu s kapacitou 16 bytů. Zda tady budou byty k prodeji nebo
pronájmu, jsem se zeptal Tomáše Dubského, předsedy nové-
ho bytového družstva.

»V družstvu je asi osm členů,
kteří mají byt zakoupený, ale
chtějí ho prodat. Nebudou se do
nich vůbec stěhovat a nabídnou

je novým zájemcům. Kromě bytů
lze u domu také koupit parkovací
stání. Byty budou kolaudovány
na přelomu ledna a února příští-
ho roku,« uvedl Tomáš Dubský.
Dodal, že hned nato se budou
do domu na ulici Petra Cingra
stěhovat noví nájemníci.

Předseda družstva je součas-
ně také majitelem firmy, která
výstavbu prvního nového sou-
kromého bytového domu ve
městě provádí. K další realiza-
ci bytů v Bohumíně říká:

»Máme zájem o dostavbu pro-
luky na Kostelní ulici mezi popis-
nými čísly 433 a 404. Na radnici
již leží naše žádost o odkoupení
pozemku. Mohl by zde vyrůst
větší bytový dům s nebytovými
prostory v přízemí.«

František KREJZEK

Bytová výstavba ve městě zase začíná ožívat

Foto: Jaromír Hrbáč
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ulici při řízení vozidla, ač již
měl stanovený zákaz řízení mo-
torových vozidel.

■ Černý odběr elektrické 
energie zjistili strážníci 18. lis-
topadu po oznámení v bytě na
ulici Petra Cingra.

■ Kamerový systém města
odhalil 21. listopadu řidičku,
která při dopravní nehodě po-
škodila cizí majetek na Stu-
dentské ulici. Ujíždějící ženu 
z Orlové zastavili strážníci po-
blíž kuželny. Případ si převzalo
oddělení dopravních nehod
PČR.

Karel VACH, 
ředitel městské policie

■ Brzo ráno 12. listopadu sig-
nalizoval pult centralizované
ochrany na služebně městské
policie narušení objektu res-
taurace OK Mžik v Rych-
valdu. Hlídka na místě zjistila
rozbité okno a po chvíli pacha-
tel rozbil další, kterým se po-
kusil z místa utéct. Asi po kilo-
metrové honičce strážník mu-
že z Orlové zadržel a předal
přivolané PČR.

■ Téhož dne dopoledne hlíd-
ka zadržela ve Starém Bohumí-
ně hledaného muže, na které-
ho byl vydán příkaz k zatčení.

■ Dalšího hledaného muže
zadrželi strážníci na Okružní

Městská policie: ✆✆ 156, 596 092 156, 731 130 666

Maják městské policie

Družstvo hasičů z Vrbice
se 25. listopadu zúčastnilo
slavnostního vyhlášení Mo-
ravskoslezské ligy v požár-
ním útoku, které se konalo 
v Ostravě-Pustkovci. Vrbičtí
hasiči tím uzavřeli úspěšnou
sportovní sezonu roku 2008. 

Naše družstvo se již tradičně
zúčastňuje krajské ligy hasičů
v požárním útoku, jejíž 10. ko-
lo jsme měli možnost zhléd-
nout 2. srpna na fotbalovém
hřišti v Bohumíně - Vrbici. V cel-
kovém pořadí jsme se umístili
na krásném 2. místě a jen těstě
nám uniklo prvenství v jedné 
z nejprestižnějších hasičských
soutěží v požárním útoku, 
k nimž moravskoslezská liga
bezeporu patří.

Hasiči z Vrbice si kromě
stříbrných medailí ze slavnost-
ního vyhlášení odvezli i řadu
osobních ocenění. Nejvýše by-
li hodnoceni Karel Ryl a To-
máš Duda, kteří byli vyhlášeni
ve své kategorii jako nejlepší. 

Hasiči z Vrbice tímto děkují
za podporu nejen svým členům,
příznivcům požárního sportu,

ale i sponzorům a Městskému
úřadu Bohumín.

Text a foto: Martin RAJSKI

Dobrovolní hasiči z Vrbice získali stříbro 

Vrbičtí hasiči - noví vicemistři
Moravskoslezské ligy - při 
slavnostním předávání cen.

... v současné době dostává pro-
střednictvím služby E-info in-

formace o aktualitách ve městě téměř 1 200 uživatelů? Během její
existence obdrželi její uživatelé do svých mailových schránek té-
měř 2 690 tisíc informací a na mobilních telefonech si přečetli
přes milion SMSek. Služba E-info je bezplatná, informace o ní
najdete na www.mesto-bohumin.cz, sekce Zpravodajství. (red)

víte ,  žeDům změnil svého majitele

Rohový dům na křižovatce
Studentské ulice a třídy Dr. E.
Beneše je, respektive byl do ne-
dávna částečně v majetku vlast-
níků, kteří nežijí v Česku. Pou-
ze menší část domu, osm třice-
tin, patří městu a to se také 
o dům v posledních letech stara-
lo. V nedávné době došlo k pro-
deji většinového podílu nové-

mu vlastníkovi z Bohumína.
Radnice je s ním v kontaktu 
a jedná o dalším postupu. Je
pravděpodobné, že svůj podíl
na domě město prodá. Chystá
se společná schůzka se všemi
nájemci bytů v tomto domě,
aby mohl nový většinový vlast-
ník informovat o případných
chystaných změnách. (red)

Jeden z nejkrásnějších domů na tř. Dr. E. Beneše, dříve ho-
tel Lustig, je bytovým domem, kolem kterého v posledních
dnech vznikly nejasnosti. Týkají se jeho prodeje.
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Práce skončí ještě letos 

Místo, kde na jaře vytrysknou čtyři prameny vodotrysku, nepůsobí dnes ještě esteticky. Získává teprve svou 
budoucí podobu. Foto: František Krejzek

Definitivní podoba se již začíná
rýsovat, přesto mě zajímá, co
všechno tady lidé po dokončení
prací najdou? 

Prostranství nabídne po do-
končení sto třicet parkovacích
stání, z toho bude sedm míst
vyčleněno pro postižené obča-
ny. Poměrně vysokým počtem
těchto rezervovaných stání vy-
cházíme vstříc lidem, kteří byd-
lí ve Slunečnici. Uprostřed
plochy bude kulatý vodní pr-
vek, čtyři lavičky nabídnou
místo k posezení, zejména děti
si asi tady v létě budou rády
hrát s vodou. Kolem parkoviš�
a vodotrysku je již osázena ze-
leň, mobiliář doplní odpadko-
vé koše a nové osvětlení.

Řekla jste vodotrysk, voda bude
tedy tryskat vzhůru?

Čtyři trysky v úrovni terénu
budou vodu stříkat do výše asi
sedmdesáti centimetrů. Jsou
situovány tak, aby při přícho-
du po čtyřech chodnících smě-
rem do středu byly tryskající
prameny vody zřetelné. Večer
bude vodotrysk nasvětlen zem-
ním osvětlením. Voda zde ne-

bude stát jako například v kaš-
ně, ale stékat po mramorovém
obložení do nádrže v zemi. Při
letních teplých dnech to bude
jistě pro mnohé příležitost ne-
chat se skropit chladivou sprš-
kou. Obklad celého vodního
prvku bude ve dvou barevných
odstínech.

Počasí asi nedovolí spustit 
vodotrysk ještě letos?

Celý systém bude samozřej-
mě odzkoušen ihned při kolau-
daci, ale spuštění vodotrysku
plánujeme někdy v dubnu příš-
tího roku. Ale už začátkem
prosince začnou stavbaři od-
straňovat zábrany blokující
vjezd na parkovací plochy. Již
nyní na nich parkují někteří
automobilisté, ale musím do-
dat, že tak činí na vlastní ne-
bezpečí. Parkovací stání nejsou
ještě v provozu. Nicméně, ne-
míníme majitele nijak šikano-
vat, jen si musí uvědomit, že
pokud by došlo k poškození
vozidla, nelze vymáhat náhra-
du. Úřední kolaudace proběh-

Slunečnice, žlutě zářící dům, který byl před několika lety
díky svým problémovým nájemníkům středem pozornosti,
dostává další ze svých nových podob. V jeho okolí finišují prá-
ce na výstavbě parkovacích ploch a odpočinkové zóny, které
by měly být dokončeny ještě v tomto roce. O budoucím vzhle-
du hovořím s Hanou Kaspřákovou z investičního odboru.

aktuálně

ne 9. prosince. Pokud bude vše
v pořádku, předpokládáme, že
oficiální užívání stavby bude
od 15. prosince 2008. 

Před Slunečnicí to tedy bude 
vypadat hezky, ale co odvrácená
strana domu, tam se také 
provádějí úpravy?

Původně zde byl zákaz vjez-
du, ale od předání stavby bude
komunikace za domem zprů-
jezdněna pro větší komfort
parkujících. 

Důležitá otázka na konec. 
Kolik to všechno město bude stát?

Celkové náklady jsou nece-
lých 15 milionů korun, město
získalo z Ministerstva pro
místní rozvoj ČR čtyřmiliono-
vou dotaci.

Kdy bude město dále pokračovat
v úpravě okolí? Bezprostředně na
tento prostor navazuje zdevasto-
vaný a zanedbaný Rafinérský 
lesík?

Na jaře příštího roku se 
v něm rozběhnou naplno prá-
ce, které podle projektu vytvo-
ří z tohoto zpustlého místa nád-
herný park plný zajímavých
odpočinkových prvků s novou
výsadbou, cestičkami, loučka-
mi pro pikniky, hry a odpoči-
nek. Ale to je téma pro další
rozhovor. Určitě se k němu
vrátíme na jaře příštího roku. 

František KREJZEK

Vodné a stočné 
napřesrok podraží

Severomoravské kanalizace
a vodovody Ostrava nám život
od příštího roku rozhodně ne-
usnadní. Dojde ke změně cen
vodného a stočného, které bu-
dou uplatňovány po prvním o-
dečtu měřidel, následujícím
po 1. lednu 2009. Cena pitné
vody (vodné) podle těchto změn
dosáhne 26,26 Kč/m3 v cenách
bez DPH, 28,62 Kč (včetně
9% DPH). Cena vody odvede-
né (stočné) bude činit 23,78
Kč/m3 (bez DPH) a 25,92
Kč/m3 (včetně 9% DPH).

(red)

Sanitku objednáte 
na čísle 596 013 444

Převoz raněných, nemoc-
ných a rodiček v Bohumíně 
a okolí od 1. října letošního ro-
ku obstarává Nemocnice s po-
liklinikou v Karviné-Ráji. Po-
kud si potřebujete objednat
převoz sanitkou k ošetření, vo-
lejte z Bohumína a okolí na te-
lefonní číslo 596 013 444. (red)

krátce

dopisy

»Výlet« do Peru
Všichni to známe. Dny se

krátí, je brzy šero, prostě pod-
zim je tady a s ním otázka: Co
dělat za dlouhých podvečerů?
Učitel Jan F. Teister, bohumín-
ský občan, jednoho takového
chmurného podvečera pozval
obyvatele Domova pro seniory
Čujkovova v Ostravě-Zábřehu
na báječný výlet. A ne na leda-
jaký. Cestovali jsme za jeho
doprovodu až do dalekého Pe-
ru! Měl pro nás nachystáno
množství zajímavých fotografií
a vyprávěl tak poutavě a s ta-
kovým osobním nasazením, že
to bylo lepší a určitě méně ne-
bezpečné, než kdybychom 
v Peru skutečně byli. Nabídl
nám i módní přehlídku, na
které se předvedl v originál-
ním peruánském ponchu. Byl
to velmi příjemně strávený
podvečer. Janu F. Teisterovi
moc děkujeme za jeho čas i e-
nergii, které nám věnoval, 
a těšíme se na jeho další ná-
vštěvu u nás.

Eva PAPEŽOVÁ, 
Domov pro seniory, Ostrava



7a r c h i v  O K A  n a  w w w. m e s t o - b o h u m i n . c z ● r e d a k c e :  o k o @ m u b o . c z ,  � 5 9 6  0 9 2  2 8 2

Ze slavnostního večera v Lounech: zleva Jan Čermák, místostarosta
Loun, Ivana Heiduková, zástupkyně ředitelky ZŠ Pudlov, Dagmar 
Fialová, tajemnice MěÚ Bohumín, Jan Kerner, starosta města Louny,
Renata Čapková, tajemnice MěÚ Louny. Foto: archiv města Louny

Kdo si ještě v našich novi-
nách nepřečetl, jaké pouto
spojuje naše město s Louny 
v Čechách, tak jen stručně -
krátce po ukončení druhé
světové války to byly právě
Louny, které převzaly patro-
nát nad tehdy samostatnou
obcí Pudlov, poničenou vá-
lečnými útrapami. 

Z vděčnosti za cennou pová-
lečnou pomoc byla část Pudlo-
va pojmenována »Louny« a do-
konce polovina městského zna-
ku této, nyní již městské části
Bohumína, je shodná se zna-
kem Loun. Po letech se letos
lounští ozvali a pozvali zástup-
ce našeho města na otevření
zrekonstruované ulice Pudlov-
ské, zástupci Loun byli zase 
v září pozváni na oslavu tří
pudlovských výročí. 

V neděli 16. listopadu jsme
měli možnost opět do Loun za-

vítat. Již po páté se zde konal
Slavnostní večer města Loun,
který je vždy tématicky zamě-
řen. První ročník se věnoval
kultuře, druhý práci a podniká-
ní, třetí se týkal vzdělávání,
předposlední proběhl pod hes-
lem Louny sobě a zastoupeny
byly sportovní, kulturní či jiné
spolky. Potěšilo nás, že na ten
letošní jsme byli pozváni i my,
nebo� pro něj bylo zvoleno té-
ma Večer pro naše přátele. Ne-
sl se v družné atmosféře milých
lidí, zlatým hřebem večera bylo
promítání DVD o Lounech, kte-
ré si můžete zapůjčit v knihov-
ně v Novém Bohumíně.

Pokud budete mít cestu tím-
to směrem, neopomeňte si 
v Lounech udělat zastávku.
Procházka městem, které je,
jak říkají lounští, perlou na ře-
ce Ohři, stojí určitě za to. 

Dagmar FIALOVÁ, 
tajemnice MěÚ Bohumín

Neformální přátelství s Louny stále žije

Když jsou dny nejkratší, přichází Sluníčko
Opět nastala doba, kdy uprostřed zi-

my zklidníme své životy, abychom s ú-
ctou poděkovali za krásu svého bytí 
a navzdory neúprosnému času s radostí
očekávali rok příští. V tyto předvánoč-
ní dny přichází již tradičně vokální sku-
pina Sluníčko se svým přáním a Vánoč-
ním koncertem.

Letošní vánoční koncert je pro Sluníčko
významný, sejdeme se totiž s vámi již 
po desáté. A tak máme velkou radost, že se
vám můžeme za vaši přízeň odvděčit zcela
mimořádnou hudební lahůdkou. Hostem
10. Vánočního koncertu se Sluníčkem je
totiž Wihanovo kvarteto. Vzniklo v roce
1985 a stále ho tvoří čtyři původní členové
Leoš Čepický, Jan Schulmeister, Jiří Žig-
mund a Aleš Kaspřík. Kvarteto si získalo
mimořádný věhlas za interpretaci jak do-
mácího českého repertoáru, tak i mnoha
nejpřednějších děl kvartetního repertoáru
období klasicismu a romantismu i děl mo-
derních. Vystupuje na předních festiva-
lech v Evropě a na Dálném východě. Pravi-

delně koncertuje v USA a podniklo turné
po Austrálii a Novém Zélandu. Je častým
hostem ve Velké Británii a jeho vystoupení
jsou často vysílána britským rozhlasem.

Přijměte tedy pozvání na Vánoční kon-
cert se Sluníčkem, který se koná 20. pro-
since v 18 hodin v kinosále K3. Tentokrát
zaznějí i písně Voskovce a Wericha a samo-
zřejmě koledy. Výtěžek ze vstupného bude
jako každoročně předán dětem denního
stacionáře Salome, zařízení Slezské Diako-
nie. Předprodej vstupenek v kině K3, OS
Maryška a v Infocentru Bohumín.

Koncert se koná za laskavé podpory
K2atmitec, s. r. o. a Bonatrans Group, a. s. 

Lenka MAŇÁKOVÁ

Wihanovo kvarteto je hostem letošního jubilej-
ního Vánočního koncertu se Sluníčkem. 

Foto: archiv kvarteta

Vokální skupina Sluníčko pořádá vánoční koncerty už deset let. Foto: archiv redakce



8 B O H U M Í N S K É  M Ě S T S K É  N O V I N Y č í s l o  2 2  /  2 0 0 8

dopisy

Zoologická zahrada v Os-
travě již tradičně pořádá na
podzim a na jaře znalostní
zoologickou soutěž na dané
téma. Naši studenti z nižšího
stupně gymnázia (6. - 9. tří-
da) se této soutěže vždy s chu-
tí účastní a zodpovědně se ve
svém volném čase připravují. 

Učím na gymnáziu Františ-
ka Živného v Bohumíně šes-
tým školním rokem a ještě se
nestalo, že by alespoň jeden
soutěžní tým naší školy nepo-
stoupil do finále mezi deset
nejlepších! Letošního podzim-
ního kola s názvem »Plazi« se
zúčastnilo na 120 škol z Mo-
ravskoslezského kraje a 2 500
žáků (500 soutěžních týmů).
V nelítostném finálovém sou-
peření družstvo tercie s kapi-

tánem Markem Zálešákem zví-
tězilo. 

Tato soutěž mladých zoolo-
gů je velmi náročná na samo-
studium odborné literatury 
s pochopením náročného tex-
tu na koordinaci v pracovní
skupině. Rozdělit správně me-
zi pět týmových hráčů tak vel-
ké množství studijního mate-
riálu není zrovna lehké.

Nemohu opomenout ani ča-
sovou náročnost, protože stu-
dijní materiál si žáci hledají na
různých webových stránkách 
a v odborných knihách a sami
musí určit, která informace je
důležitá a která méně. A o to
víc nás těší jejich každoroční
úspěchy. Nezbývá než popřát
hodně štěstí do jarního kola.

Text a foto:
Magda KONETZNÁ

Studenti gymnázia opět zvítězili v soutěži

Ve vítězném týmu byli zleva Romana Machníková, Kateřina Beierová,
Jakub Kopáček, Marek Zálešák, Bára Kubáňová, Nikola Baronová.

Zásadními opravami prošly v minulých le-
tech všechny budovy základních škol ve měs-
tě. Od loňska jsou opět cílem investičních ak-
cí mateřské školy. Letos se dostaly na řadu
školky na Nerudově a Čáslavské ulici.

Opravy, které začaly po prázdninách, jsou již
dnes hotovy. Původně čekal odbor školství, kul-
tury a sportu na přiznání státních dotací, ale ty
nebyly schváleny, proto se do oprav pustilo měs-

to za vlastní peníze. Nákladem tří milionů ko-
run byly opraveny a zatepleny obě střechy, do té
chvíle již v nevyhovujícím stavu. Na mateřské
škole na Čáslavské ulici (na snímku) tím skončila
postupná rekonstrukce celé budovy, která trvala
několik let.

V příštím roce se město znovu pokusí získat
dotace, tentokrát na výměnu oken a zateplení
budovy mateřské školy na Nerudově ulici.

Text a foto: František KREJZEK

S opravami jsou na řadě mateřské školy
Děkuji všem lidem,
kteří mi pomáhají

Čtenářka Marie Miadiková
musela využít služby městské
nemocnice a po návratu děku-
je všem, kteří se o ni starali. 
V dopise píše:

»Pokoje na interně jsou k nepo-
znání, vyměnila se všechna okna
za plastová, nové fasády, balkony.
Jsem ráda, že dokud jsem mohla,
podporovala jsem tuto nemocnici
malými finančními částkami.

Lidi ve městě jsou stále na sebe
ohleduplní, už podruhé mi pomohl
pan Zachar. U obchodu se mi na-
jednou udělalo špatně, klesl mi
tlak a nemohla jsem sama udělat
ani krok. Pan Zachar mi pomohl
s nákupem a doprovodil mne do-
mů. Také chci poděkovat panu
Soukupovi a paní Ohryzkové za
pomoc s nákupy, když jsem se
vrátila z nemocnice.« (red)

... pranostika říká Lucie, noci
upije, ale dne nepřidá. 13. pro-
since se ale noci stále ještě pro-
dlužují. Za tuto »chybu« může
změna juliánského kalendáře
na gregoriánský. Před ní totiž
chodily Lucky, tajemné bílé po-
stavy, 23. prosince po domech
a kontrolovaly čistotu. (red)

víte ,  že
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Ota Maňák uprostřed přátel tai-či ve Vsetíně (v bílém). Foto: archiv Oty Maňáka

Neumíme se uvolnit, jsme pod vlivem stresů
Jméno Oty Maňáka je ve městě spoje-

no již pár desítek let s vokální skupinou
Sluníčko. Prostřednictvím laskavé mu-
ziky se snaží lidem vstupovat do duše 
a vyvolávat příjemné pocity. Hudební-
ka a skladatele Otu Maňáka jsem však
nedávno poznal i z jiné stránky. Je příz-
nivcem tai-či. Pro něj samotného to ne-
ní bojové umění, ale životní styl, do kte-
rého se již čtyři roky snaží proniknout.

Co tě vedlo k tomu, začít cvičit tai-či?
Možná, že pro někoho je to módní

trend, pro mne životní filozofie a styl. Za-
čal jsem po padesátce a po čtyřech letech
se stále považuji za žáčka, který se učí
teprve abecedu. Cvičení navštěvuji ve
Slůněti, kde ho vede Pavel Žvak.

Tai-či je podle výkladu encyklopedie bojové 
umění. To na těch sezeních spolu bojujete?

Podle mne je to životní cesta ducha a tě-
la. Tai-či pracuje s vnitřní silou, kterou se
každý může naučit ovládat ve svůj pro-
spěch. Bojovým uměním je tai-či v oka-
mžiku zrychlení všech fyzických pohybů,
které používáme pro navození vnitřního
stavu duše a těla.

Já ale vím, že se chystáš na cestu do Číny, 
má to souvislost s tai-či?

S člověkem, který do Číny jezdí pravi-
delně a získal již v tai-či vysokých ocenění,
se skupina lidí vydá v únoru na čtrnácti-
denní cestu do Číny. Jsem mezi nimi. Chci
vidět kolébku tai-či, načichnout atmosfé-
rou lidí, kteří tuto filozofii využívají už dva
tisíce let.

Říkáš, že jsi v tai-či ještě stále na začátku.

mapu Číny, která se nevejde ani do obývá-

ku a v autě si přehrávám jazykový kurz

čínštiny (smích). Jazykovou bariéru budu

překonávat neustálým úsměvem na rtech.

Čína je skutečně obrovská a lákavá. Čtr-

náct dnů je krátký časový úsek na to, aby

člověk poznal všechno to, proč tam jede.

Možná si prodloužíme pobyt na měsíc.

Uvidíme, jak příznivá bude situace.

Zamlouvám si po návratu z daleké cesty
tvé zážitky, můžeš to čtenářům Oka slíbit?

Rád o tom budu ještě dlouho hovořit 

i po návratu z Číny. Můžeme se zase sejít 

a vyprávět o zážitcích a zkušenostech.

Ano, slibuji to čtenářům Oka i tobě, Fran-

tišku. František KREJZEK

Za čtyři roky jsi nepocítil vliv cvičení na své
tělo a duši?

Jistěže pocítil, jinak bych tomu tolik ne-
věřil. Většina z nás se nedovede uvolnit
ani tělesně, ani vnitřně. Žijeme v době,
kdy na nás neustále doráží stres, v médiích
je středem pozornosti násilí, lidé ztrácejí
stará hodnotová měřítka. Pro mne je ran-
ní cvičení tai-či na zahradě v orosené trá-
vě tím správným nastartováním do každé-
ho nového dne. Někomu je dáno pozitivní
energii, která je všude kolem nás, čerpat
bez jakéhokoliv cvičení. My ostatní se to
musíme naučit, třeba prostřednictvím tai-
či. Nebo na koncertě Sluníčka (smích).
Doufám, že se na cestu do Číny už připravuješ?

K narozeninám jsem dostal od rodiny

Stravování seniorů je třeba
věnovat minimálně stejnou
pozornost, jako jiným skupi-
nám obyvatel. Pokud lidé ve
starším věku žijí se svým part-
nerem nebo se účastní stravo-
vání či přípravy jídla v rodině,
výživa bývá ve většině případů
uspokojivá. Problém nastává
ve vyšším věku, pokud je člo-
věk osamocen a začne o jídlo
ztrácet zájem. Příčinou nemusí
být vždy nechu� vařit si jen pro
sebe. Senioři mají s přibývají-
cím věkem menší potřebu příj-
mu. Nedostatečný bývá také
pitný režim, nebo� ztrácejí po-
cit žízně. Dříve neměli šanci

získat o zdravé výživě nějaké
seriozní informace. I v dnešní
době se údaje mnohdy různí.
Čtení na etiketách potravin bý-
vá problém i pro mladší lidi,
písmo je malé a údajů velké
množství, čímž
uniknou ty pod-
statné. Jaká by
tedy měla být strava seniorů?

Odborníci tvrdí, že by senio-
ři měli mít stravu pestrou, pl-
nohodnotnou a nevynechávat
žádnou složku potravy. Senioři
by se měli stravovat dle svých
zvyklostí, s přihlédnutím ke
zdravotnímu stavu. Ve stravě
by měly být denně bílkoviny -

plátek masa, nejlíp drůbežího.
Minimálně jednou týdně do jí-
delníčku zařadit rybí maso, luš-
těniny. Pečivo je vhodnější ce-
lozrnné tmavé. Tuky je třeba o-
mezit a upřednostnit rostlinné
oleje. K mazání používat napří-
klad Floru či Ramu. Denně by

se měly konzu-
movat sýry se
sníženým ob-
sahem tuku,

každý den do jídelníčku přidat
ovoce a zeleninu, kterou vzhle-
dem ke stavu chrupu je možno
nastrouhat, rozmixovat, pova-
řit, podusit - nejvhodnější ú-
prava je v páře. Z uzenin je
vhodná šunka a drůbeží salá-
my. Pozor je třeba dávat na su-
ché salámy pro velké množství

tuků a solí. Celkově by se mělo
se solí šetřit. Každá průmyslově
upravená potravina obsahuje
určité množství »skryté« soli.
Senioři rovněž rádi sáhnou po
sladkém jídle a cukrovinkách. 
I toto je nutno konzumovat o-
mezeně a rozhodně by neměly
nahrazovat hlavní jídlo.

Na stravování seniorů by
měli dohlížet odborníci nebo
rodinní příslušníci, kteří stravu
zhodnotí a tím předejdou de-
hydrataci (nedostatku tekutin)
či malnutrici (podvýživě). 
Zdravým a vyváženým stravo-
váním se zkvalitní život a pře-
dejde případným nemocem 
a komplikacím.

Gerda PAWLIKOVÁ, 
nutriční terapeut

zdraví

Stravování seniorů ovlivňuje jejich zdraví
Následující povídání není jen o stravování v čase svátků.

Platí pro celkové udržování správné životosprávy.
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Dálnice změní dopravní poměry města (4. díl)

V minulém vydání měst-
ských novin OKO jsme si de-
tailněji představili změny v do-
pravě, které se dotknou ulice
Slezské, která spojuje Starý a
Nový Bohumín. Dnešní část
se zaměří na ulici Šunychel-
skou spojující Šunychl s No-
vým Bohumínem. Pro pře-
hlednost, kam jsme se v na-
šem představování změn v do-
pravě přemístili, je k článku
přiložen obrázek, na jehož le-
vé horní části je vidět ulice
Slezská.

Obdobně jako na ulici Slez-
ské, vyroste nový most také na
ulici Šunychelské (na obrázku
označenou červenou čárou), kte-
rý překlene dálnici, souběžnou
přeložkou silnice I/67 (skřečoň-
ský přivaděč - na obrázku vyzna-
čeno hnědou přerušovanou čárou)
a odvodňovací příkop. Tato uli-
ce bude po celou dobu stavby
dálnice v provozu, nicméně 
v poněkud změněné podobě.
Ještě v tomto roce se dočkáme
vybudování dočasné přeložky
ulice Šunychelské, kterou již
můžeme v terénu vidět na levé
straně komunikace ve směru na
Šunychl. 

Doposud byly práce na stav-
bě dálnice koordinovány tak,
aby se provozu na ulici Šuny-

chelské dotýka-
ly jen minimál-
ně (jako v pří-
padě jednodenní úplné uzavír-
ky, kdy bylo nutno přeložit ně-
které inženýrské sítě).

Nový most na ulici Šunychel-
ské bude velice podobný tomu,
který vyroste na ulici Slezské. 
Délka přemostění bude 125,9
metru a šířka 18 metrů. Jeho
součástí bude dvouproudá sil-
nice, dva samostatné cyklistic-
ké pruhy pro každý směr jízdy 
a chodník. 

V této souvislosti rád uvá-
dím, že investiční odbor měst-
ského úřadu má již připraven
projekt a vydané stavební po-
volení na pokračování cyklis-

tické stezky po
ulici Šunychel-
ské a dále po u-

lici Štefánikově až ke kruhové
křižovatce pod »železárenským«
mostem.

Před mostem na Šunychelské
ulici po pravé straně ve směru
na Šunychl bude vybudována
nová silnice (na obrázku označe-
na černou přerušovanou čárou),
která umožní napojení na dru-
hou dálniční kruhovou křižo-
vatku (na obrázku označena še-
dým kolečkem). Její úlohou bude
zajistit spojení s přeložkou sil-
nice I/67 ve směru na Starý Bo-
humín k dálničnímu nájezdu
na Ostravu, případně také v o-
pačném směru, dále zajistí spo-

jení ve směru na Skřečoň a od
Skřečoně. Nelze opomenout,
že kruhová křižovatka umožní
napojení na dálnici ve směru
do Polska (na obrázku označeno
fialovou čárou) a také spojení 
s Novou Vsí prostřednictvím
přeložky ulice Opletalovy (na
obrázku označena oranžovou pře-
rušovanou čárou).

Za mostem na Šunychelské
ulici, po pravé straně ve směru
na Šunychl, bude postaven no-
vý sjezd z dálnice ve směru od
Polska (na obrázku označen zele-
nou čárou). Jedná se o jediný
příjezd v tomto směru z dálni-
ce, další je pak až ve Vrbici. 

Z tohoto složitého popisu je
zřejmé, že u ulice Šunychelské
bude pouze polovina dálniční
křižovatky, zajiš�ující napojení
ve směru na Polsko a ze směru
od Polska. Naproti tomu ve
Starém Bohumíně bude druhá
polovina dálniční křižovatky, u-
možňující napojení ve směru
na Ostravu a od Ostravy. Spo-
jení obou částí křižovatek zajiš-
�uje podél tělesa dálnice přelož-
ka silnice I/67 (skřečoňský při-
vaděč).

V dalším díle se zaměříme na
přeložku ulice Opletalovy a na
očekávané změny dopravy v No-
vé Vsi.

Dalibor TŘASKOŠ, 
stavební odbor

aktuálně

Budovaná přeložka ulice Šunychelské ve směru na Šunychl. Foto: František Krejzek
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Potápka roháč (Podiceps cristatus) 
Příroda kolem nás - ptáci Bohumína (34)

Potápka roháč je největší evropskou potápkou – dosahuje téměř velikosti kachny di-
voké. Od kachny ji lze odlišit už z dálky podle dlouhého vzpřímeného krku, úzké hlavy
a dlouhého zobáku. V hnízdním šatu má na hlavě pohyblivou péřovou chocholku a re-
zavě červený, tmavě lemovaný krční límec. Je hlučná a vydává různé vrzavé zvuky.

rostlin, jehož až 60 cm vysoká část je poto-
pena a jen málo vyčnívá nad vodní hladi-
nu. Někdy může hnízdo vážit až několik
metrických centů. Ve snůšce jsou 3 - 4 vej-
ce, oba partneři se na ní střídají. Sezení na
vejcích trvá 27 až 29 dní. Mlá�ata dove-
dou od prvního dne plavat, ale ještě se sa-
mi nepotápějí. Zpočátku se vozí na hřbetě
rodičů a nechávají se tam i krmit. 

Jejich potravou jsou drobné rybky, plži,
korýši, čolci a vodní hmyz, vzácně i žáby 
a užovky. Loví většinou pod vodou, kde
mohou zůstat až 50 vteřin a potápějí se
několik metrů hluboko. Dříve byli roháči
nemilosrdně pronásledováni rybáři. Nyní

Roháč je ozdobou zarybněných stoja-
tých vod, nejlépe těch s širokými lemy rá-
kosin. U nás zimuje zřídka. Na rybnících
se objevuje v dubnu a často zde zůstává až
do pozdního podzimu. Na jaře předvádějí
roháči svůj působivý tok. Vynášejí symbo-
licky hnízdní materiál ze dna a předávají
jej partnerovi. Na vodě se staví do výše
hru�mi proti sobě a třepetají napřímený-
mi rezavými límci, obtáčejí krk partnera
nebo tlukou křídly.

Pro páření budují ptáci plošinu, na kte-
ré se samice položí s dopředu nataženým
krkem, přičemž leží zpola ve vodě. Hnízdo
je plovoucí hromada odumřelých vodních

jsou pro úbytek stavů zařazeni v červeném
seznamu do kategorie VU – zranitelný
druh. V našem městě hnízdí roháči nejpo-
četněji na Kališoku; na tahu se objevují
vzácně i na Odře. Jiří ŠUHAJ

Missis Moravy 2009 je Radana Vozňáková

Missis Moravy Radana Vozňáková se synem Danielem. Korunku Missis
Moravy předával Antonín Zeman, jednatel spol. Stavební řemesla - 
Zeman, s. r. o. a Anna Čurdová, poslankyně Parlamentu ČR. 

Foto archiv

Potápka roháč na hnízdě.
Foto: Silvestr Szabó

Radana Vozňáková z Rych-
valdu zvítězila ve finále Missis
Moravy 2008. V moravském
finále celostátní soutěže o nej-
sympatičtější maminku získa-
la 22. listopadu korunku Mis-
sis Moravy společně se sedmi-
letým synem Danielem. Ra-
dana Vozňáková pracuje v bo-
humínské kulturní agentuře
K3 jako vedoucí kulturního
oddělení. 

Co bylo důvodem, že jste se 
do soutěže přihlásili? 

Po důkladném zvážení a po
poradě se synem jsme se oba
rozhodli, že se do soutěže při-
hlásíme. Je to hlavně soutěž 
o dětech. Syn hrál »hlavní roli«
a já jsem jen moderovala a jeho
vystoupení doplňovala. Chtěla
jsem mu udělat radost, protože
se na soutěž těšil. Nečekali
jsme takový úspěch, velmi nás
to překvapilo. Byli jsme na ta-
kové soutěži poprvé.

Jak jste se na soutěž připravovali?
Pro modní přehlídku jsme si

nachystali nové kostýmy, pro
kouzelnické vystoupení využili
kostýmů, které již máme.

Kouzlíte vy i váš syn?
Kouzlení se věnuji od malič-

ka, protože mě k tomu vedli
oba mí rodiče, kteří se této záli-
bě věnují. Také můj syn s kouz-
lením vyrůstá. Věnujeme se

společně jevištní a dětské ma-
gii. Na soutěži jsme předvedli
veselé klaunské vystoupení pl-
né barev, veselé hudby a kouzel
s šátky a kytičkami. Syn tančil,
kouzlil a hrál na flétnu. 

Co vám na úspěch říkali 
na pracovišti?

V Bohumíně o naší účasti 
v soutěži nikdo nevěděl, až po
jejím skončení mi všichni gra-
tulovali a koupili dáreček. Ro-
dina a okolí nám drželi palce
během soutěže.

A váš osobní pocit ze soutěže?
Strávili jsme společně s ostat-

ními dětmi a maminkami čtyři
příjemné dny. Soutěž je zejmé-
na o vztahu maminky a dítěte,
jak se k sobě chovají, jak se vzá-
jemně doplňují. Rivalita ani zá-
vist tady nefungovaly, naopak,
navzájem jsme si pomáhali 
a povzbuzovali. Šlo především
o spokojenost dětí. Výtěžek
soutěže byl určen pro dětské
domovy v Karviné a v Ostravě.

Jedete do finále, které proběhne
v Čechách?

Pět prvních dvojic z tohoto
kola s pěticí maminek z Čech se
setkají ve finále 14. února 
v Chomutově. Budeme se sna-
žit vylepšit módní přehlídku 
i volnou disciplínu a hlavně si
to hezky užít. Pojedeme tam
strávit příjemné chvíle a poznat
nové přátele.

František KREJZEK



12 B O H U M Í N S K É  M Ě S T S K É  N O V I N Y č í s l o  2 2  /  2 0 0 8

Poběží se Silvestrovský běh na sněhu?

Každoročně je při Silvestrovském běhu připraveno horké občerstvení a mnoho zajímavých i chutných cen. 
Foto: František Krejzek

Atletický klub Bohumín,
Fotbalový klub Bohumín,
Sokol Skřečoň, Sportovní
klub Šafrata a DDM Bohu-
mín pořádají 30. prosince
pod záštitou rady města 10.
ročník Silvestrovského běhu. 

Depo závodníků a start je na
škvárovém hřiště FK Bohu-
mín (bývalý Rapid). Od 15.20
hodin zde bude probíhat pre-
zence, nejpozději však 15 mi-
nut před startem každé vypsa-
né kategorie. První běžci vy-
běhnou v 16 hodin. 

Ceny pro vítěze budou letos
opět zajímavé, atraktivní a ne-
obvyklé. Sportovní svátek bu-
de zakončen mini ohňostro-
jem.

Partnery akce jsou město
Bohumín, senátor Petr Vícha
a poslanec Alfréd Michalík.

Otázku z titulku dnes nikdo
nezodpoví, ale běh se uskuteč-

ní za každého počasí. Běželo se
už za deště, za krutých mrazů 
i v hlubokém sněhu. Silvestr je
dnem veselých taškařic a neče-
kaných překvapení. Těšme se!

Další informace můžete zís-
kat na tel: 737 962 499, 603
448 235 nebona stránkách
Atletického klubu Bohumín
www.ak-bohumin.cz. (red)

pozvánka

O víkendu 23. listopadu
proběhlo v salonu Maryška
Mistrovství republiky junio-
rů ve scrabble. 

Mistrem republiky se stal Ja-
kub Zavada z Nového Jičína
před ostravskou Terezou Ma-
tějkovou a bohumínskou Bar-
čou Červenkovou. Cenný ú-
spěch si odnesl další Bohumí-
ňák Michal Lee, který obsadil
senzační 5. místo a za sebou
zanechal loňského mistra i vi-
cemistra juniorského mistrov-
ství republiky FilipaVojáčka 
i Sebastiána Sázavského z Pra-
hy.

Druhá vicemistryně ve scrabble je z Bohumína

Tři nejlepší v letošním mistrovství
republiky ve scrabble - Bára
Červenková z Bohumína 
je první zleva.

Text a foto: Martin SOBALA

Plavání pro veřejnost
So 20.12. 8 - 21 hodin
Ne 21.12. 8 - 21 hodin
Po 22.12. 8 - 21 hodin
Út 23.12. 8 - 21 hodin
St 24.12. ZAVŘENO

Čt 25.12. 8 - 21 hodin
Pá 26.12. 10 - 21 hodin
So 27.12. 8 - 21 hodin
Ne 28.12. 8 - 21 hodin
Po 29.12. 8 - 21 hodin
Út 30.12. 8 - 21 hodin

St 31.12. 8 - 18 hodin
Čt 1.1. 2009 14 - 21 hodin
Pá 2.1. 2009 10 - 21 hodin
So 3.1. 2009 8 - 21 hodin
Ne 4.1. 2009 8 - 21 hodin

(red)

Provozní doba aquacentra během vánočních svátků

Vánoční dětský klub
Klub Prima hodinka, který

připravuje Vánoční křes�an-
ský klub pro děti, nabídne 
9. prosince od 16 hodin dětem
i rodičům hry, příběhy, písnič-
ky (koledy), kvíz, pohoštění.
První setkání se uskuteční 
v Salónu Maryška na náměstí
T. G. Masaryka. Klub pak bu-
de pokračovat pravidelnými
schůzkami v Masarykově ško-
le. V rámci projektu Fara do-
kořán ho organizuje Farní sbor
Slezské církve evangelické a. v.
v Bohumíně každé úterý od 14
do 15 hodin. Garanti dobré zá-
bavy jsou Roman Brzezina 
a Miriam Paszová. Další infor-
mace vám sdělíme na telefon-
ním čísle 736 627 503.

Miriam PASZOVÁ

Poděkování
zdravotníkům

Děkuji doktorce Klim-
šové a zaměstnancům o-
šetřovatelského oddělení
Bohumínské městské ne-
mocnice a zdravotním 
sestřičkám ošetřovatelské
společnosti Cura Medica
za pomoc při ošetřování
mého manžela Josefa Pán-
ka.

Jiřina PÁNKOVÁ
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Čestný předseda ODS, toho
času nadstranický prezident
Klaus, zase poté, co Ústavní
soud (složený z jím navržených
a Senátem s většinovým za-
stoupením senátorů za ODS
zvolených soudců) nevyhověl
jeho představám ve věci ústav-
nosti Lisabonské smlouvy, po-
hrozil opuštěním ODS a pod-
porou jiné, ještě pravicovější 
a ještě daleko víc protievropské
strany. 

Hrozí rozpad ODS. To by byl
opravdu pěkný dárek k Váno-
cům pro většinu občanů, kteří
svůj nesouhlas s »modrým«
způsobem politiky vyjádřili ve
volbách. Účast ve volbách měla
smysl, řekli by si. 

Ale netěšme se předčasně.
Spíše to vypadá tak, že členové
ODS, a zejmé-
na její vrcholo-
ví funkcionáři,
naopak nic nepochopili a z ni-
čeho se nepoučili. Podle nich je
třeba spíše pokárat občany -
voliče, kteří to u krajských vo-
leb tak totálně »zvorali«.

Jak jinak si vysvětlit, že vý-
sledkem sebereflexe v oblasti
zdravotnictví je pokračování
Julínkových reforem schvále-
ním dalších zákonů ve vládě. 

Nebo je výsledkem poznání
vůle občanů opětovné převál-
cování opozice v Senátu a schvá-
lení smluv s USA o umístění
radaru a amerických jednotek

ve středních Čechách? Přesto-
že byli senátoři ODS vyzýváni,
aby počkali na názor nově
zvoleného amerického prezi-
denta a dubnovou konferenci
NATO? Ne, občané nás nezají-
mají, ve volbách se hluboce, ale
opravdu hluboce mýlili, jede-
me dál.

Je snad nejlepší reakcí na
žlutou kartu ve
volbách opě-
tovné drastic-

ké zdražování elektřiny? A to
ještě v době, kdy má ČEZ desít-
ky miliard zisku a jeho manaže-
ři stamiliónové odměny?

Nejlépe asi pochopil situaci
ministr vnitra Ivan Langer. Po-
licisté sice nemají na benzín
pro běžné služby, my ale vyho-
díme miliony korun a 680 no-
vých vozů zavezeme do Brna,
abychom mohli z vrtulníku vy-
fotit těmito auty vytvořený ob-
razec. Vrcholně efektivní na-
kládání s veřejnými prostředky.
To občané ocení a hned se urči-

tě budou cítit mnohem bezpeč-
něji .

Premiér a současný předseda
ODS Mirek Topolánek objíždí
sněmy ODS a vypadá to, že bu-
de zřejmě opět předsedou. Asi je
lepším řešením valašský samo-
rost, než pražský náfuka Bém.

Ale je tato »nevýměna« ve-
dení opravdu jedinou sebere-
flexí členů ODS? 

Pak si to tedy zapamatujme 
a přij�me jim říci svůj názor
ještě jednou u dalších voleb.
Budou už v červnu, tentokrát
do evropského parlamentu. 

Ale jednu dobrou zprávu pro
občany bychom přece jen měli:
mnoho krajských zastupitelů
ODS již uznalo, že poplatky 
v nemocnicích a lékárnách jsou
nemravné. A kvůli svým po-
stům v krajských radách to 
v mnoha krajích stvrdili i píse-
mně. Tak ještě zbývá, aby to
řekli také svému ministrovi 
a jeho mluvčímu. 

Petr VÍCHA, MO ČSSD

pol i t ika

Rozpad ODS - dárek k Vánocům?
Poté, co ODS katastrofálně prohrála ve volbách do zastupitel-

stev krajů a do senátu, slyšeli jsme z úst jejich představitelů, že je
třeba se poučit, zlepšit komunikaci. Primátor Bém se odhodlal
po dlouhodobém okopávání kotníků vystřídat premiéra Topo-
lánka v čele ODS, ten zase naopak prohlásil, že je třeba přitvrdit
a více prosazovat program ODS. Od té doby se hádají a až do
sněmu zřejmě ještě hádat budou.

Nové přístroje budou použí-
vány na interním oddělení.
»Tyto moderní přístroje nám u-
snadní diagnostiku všech poruch
srdečního rytmu a kolapsových
stavů,« říká primář interního
oddělení nemocnice Martin
Jakubják. Nový typ EKG hol-
teru BTL 08 3K nahradí starší
typ, který nemocnice využívá
od roku 1993.

Vyšetření pomocí tlakového
holteru se provádí k upřesnění
diagnózy vysokého krevního
tlaku a k posuzování účinnosti
léčby. »Pacientovi je k pasu při-
pevněn malý automatický tlako-
měr a manžeta na paži. Poté pa-
cient odchází domů a přístroj mě-
ří v pravidelných intervalech
krevní tlak nafukováním manže-
ty. Během dne se tak děje po 15
minutách a v průběhu noci po 30

minutách. Druhý den je přístroj
odpojen a nález vyhodnocen,«
uvádí primář Jakubják.

»Jsme rádi, že touto cestou
můžeme pomoci k modernizaci 
a zkvalitnění péče na interním
oddělení nemocnice v Bohumíně.
S nemocnicí, která zajiš�uje zdra-
votní péči pro většinu našich za-
městnanců i občanů našeho měs-
ta a okolí, spolupracujeme dlou-
hodobě,« sdělil generální ředi-
tel společnosti Zdeněk Juchel-
ka s tím, že například v minu-
lých letech firma nemocnici
poskytla finanční prostředky
na pořízení polohovacích lů-
žek, infúzní volumetrické pum-
py či videogastroskopu.

Společnost ŽDB Group již
dlouhodobě podporuje mnoho
projektů a činností, přičemž
každý rok poskytuje téměř dva

miliony korun na charitu, do
sociální oblasti, zdravotnictví,
školství či projekty zaměřené
na využití volného času dětí 
a mládeže. »Sponzorské dary jsou
poskytovány organizacím a spol-
kům, které vykonávají svou čin-
nost v Bohumíně a jejím nejbližším
okolí,« sdělil generální ředitel.

Kromě nemocnice v Bohu-
míně společnost ŽDB Group
poskytuje sponzorské dary na-
příklad pro Slezskou diakonii
a její stacionář Salome v Bo-
humíně, Svaz postižených ci-
vilizačními chorobami, Sdru-
žení pro pomoc mentálně po-
stiženým, Sjednocenou orga-
nizaci SONS (tzn. organizace
nevidomých a slabozrakých),
kteří z darů hradí zejména
ozdravené pobyty svých členů
či dary slouží k vybavení speci-
alizovanými pomůckami pro
postižené. Firma také podpo-
ruje bohumínské Centrum
mladé rodiny Bobeš, kde tráví
maminky s malými dětmi vol-
ný čas. Dále podporuje Střed-

ní školu Bohumín, Gymnázi-
um Bohumín a v oblasti spor-
tu mládeže je to Fotbalový
klub Bohumín, Sokol Bohu-
mín, Aerobic club, Atletický
klub Bohumín, Taneční sou-
bor Radost a Florbalový klub
Bohumín.

Tomáš ŽELAZKO

ŽDB Group podporuje městskou nemocnici 
Bohumínská městská nemocnice bude opět technicky lépe

vybavená. Díky společnosti ŽDB Group získá zdravotnické za-
řízení pro interní oddělení nové přístroje v hodnotě 350 tisíc
korun. EKG holter a infúzní technika bude do konce tohoto
roku pořízena z finančního daru společnosti ŽDB Group. 

Nový typ EKG holteru nahradí
starší typ, který nemocnice využí-
vá od roku 1993.
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20. prosince oslaví zlatou svatbu

- 50 let společné cesty životem - 

naši rodiče 

manželé Jaromír a Jaroslava
BUČKOVI.

Vše nejlepší přeje syn Petr s rodinou.

Blahopřání - jubilea
Když se budeš hezky smát,

pak si nikdo nepomyslí, 
že už je Ti šedesát.

3. prosince oslaví 

své 60. narozeniny

pan Vladimír
KRŮČEK. 

Hodně štěstí, zdraví, hodně lásky, 

a� nemáš vrásky. 

To ze srdce přejí Ti Tví miláčci 

manželka Otílie, dcery Šárka a Vla�ka 

s rodinami.

Noví občánci
Do pamětní knihy města Bohumína

byli zapsáni malí Bohumíňáčci:

● Oliver Pietrasz ● Jarmila Pišojová ●

Andrea Putnokyová ● Petr Slanina ● Adé-

la Smažáková, Václav Sosna ● Karolína

Stará ● Václav Včala ● Patrik Warzeszka

● Richard Župa ● Eliška Žvaková.

Restaurace U Stružků nabízí PRONÁJEM SALONKU
naproti ŽDB − vrátnice II. Vhodný pro pořádání oslav,

školení, firemních večírků. 
Rezervace na tel. čísle 602 717 278, Hynek Stružka.

SSiillvveessttrroovvsskkáá  zzáábbaavvaa  22000099
Restaurace U Stružků nabízí ve svých prostorách
Silvestr 2009. 31.12.2008 od 20 hodin zábava až do
rána. Silvestrovské menu v ceně 500 Kč, živá hudba.

Objednávejte na tel. 602 717 278. 

I n f o r m a c e  o  p o d m í n k á c h  a  c e n á c h  i n z e r c e  
z í ská te  v  redakc i  OKA na  t e l . : 5 9 6  0 9 2  2 8 2 .

Vzděláváním a odborným
výcvikem dosáhneš profesio-
nálních znalostí, které budeš
využívat i ve svém osobním ži-
votě. Jsi-li muž, je ti více než
18 let a přijmeš naše podmínky
vstupu do řad dobrovolných
hasičů Starý Bohumín, budeš
zařazen do výcviku, kde tě se-
známíme se základy hasičské
abecedy. Tvůj telefonát nebo
tvá návštěva není konečnou při-
hláškou do našich řad. Vstup
mezi nás záleží jen na tvém

rozhodnutí. Postupně budeš
vycvičen pro tyto činnosti: ha-
šení požárů, zásahy při do-
pravních nehodách, poskytnu-
tí předlékařské pomoci, zá-
chrana a evakuace osob, obs-
luha speciálních záchranných
prostředků.

V případě zájmu volej na
723 077 884 nebo se podívej na
www.hasici-bohumin.estranky.cz
(připravujeme i novou domé-
nu a máme i videa na www.
stream.cz). (has)

Hasiči jsou všestranní chlapi

Máš chuť pomáhat lidem ve tvém okolí? Jsi spolehlivý, ohle-
duplný, pracovitý a s dobrým zdravotním stavem? Nebojíš se
rizikových a nebezpečných akcí? Být dobrovolným hasičem je
jedinečná zkušenost pro celý tvůj život.

Z dobrovolných hasičů často vyrůstají profesionálové. Foto: Lucie Balcarová

Na konferenci environ-
mentálního vzdělávání, vý-
chovy a osvěty převzala ředi-
telka Základní školy na tř.
Dr. E. Beneše Barbora Bolca-
rovičová z rukou náměstkyně

hejtmana Moravskoslezského kraje oce-
nění pro školu. Toto ocenění - Referenční
list - rada kraje udělila škole 3. listopadu
za mimořádné ekologické aktivity, které
přispívají ke vzdělávání pro udržitelný
rozvoj kraje. Bylo uděleno za školní rok
2007/2008 v rámci celokrajské soutěže
»Ekologická škola v Moravskoslezském
kraji«.

Barbora BOLCAROVIČOVÁ, 
ředitelka školy Foto: František Krejzek

»Benešovka« - ekologická škola
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Čas plyne, vzpomínky, které nás citově obohatily, 
v nás žijí dál...

V listopadu jsme vzpomněli úmrtí 

pana Josefa VOJNAROVSKÉHO
a v prosinci vzpomeneme úmrtí 

jeho rodičů 

Františka a Anežky
VOJNAROVSKÝCH. 

Rodinný hrob byl prodán a nemáme kde
uctít památku zesnulých. Všem, kteří uctí
jejich památku tichou vzpomínkou, děku-

jeme. Šárka Ďuráková Vojnarovská 
s manželem, syn Karel, dcery Petra 

a Zuzanka s rodinou.

Jak krásné by bylo 
Ti přát, jak těžké je 

u hrobu stát a vzpomínat.
8. prosince 

by se dožil 80 let 

pan František
ROSIK.

�
S láskou vzpomínají 

dcery Dagmar a Libuše, 

vnučka Dagmar s manželem Tondou,

vnoučata Vendula a Kamil, 

pravnoučata Michaela a Davídek.

Léta běží, 
vzpomínky zůstávají.

�
15. prosince 

vzpomeneme 

nedožitých 100 let 

našeho tatínka 

a dědečka 

pana Bohuslava ŠÍMY,

kronikáře Starého Bohumína.

�
26. prosince 

to bude 10 let, 

kdy zemřela 

naše maminka 

a babička 

paní 
Marie

ŠÍMOVÁ. 

Dcera a synové s rodinami.

Kdo Tě znal, 
ten si vzpomene, 
kdo Tě měl rád, 

nikdy nezapomene.

�
12. prosince 

vzpomeneme 

5. výročí úmrtí 

paní Lenky SUDOLOVÉ. 

Vzpomínáme s láskou. 

Za celou rodinu rodiče, 

bratr Libor a dcera Ludmila.

Kdo žije v srdcích těch,
které opustil, 
ten neodešel.

12. prosince 

vzpomeneme 

1. smutné výročí, 

kdy nás navždy opustil

pan Vladimír
URBANSKÝ. 

S láskou vzpomíná manželka Věra, 

synové Vladimír a Marek, 

sestra Zdena a bratr Jiří.

Neplačte, že jsem odešel,
ten klid mi přejte.

Jen v srdci věčnou vzpomín-
ku si na mne zachovejte.

18. listopadu 

jsme se naposledy 

rozloučili 

s panem Josefem
PÁNKEM

v bohumínské smuteční obřadní síni.

Děkujeme všem za projevenou soustrast

a bohaté květinové dary. 

Zarmoucená rodina.

Czas, jak potok płynie,
lata przemijają, 

miłość i wspomnienia 
w sercu pozostają.

�
Dnia 22.11. mija 

20. rocznica śmierci

naszego Drogiego Ojca 

śp. Erwina PIETRZYKA
ze Skrzeczonia.

�
Równocześnie 

w dniu 14.12. 

wspomnimy 

13. rocznicę śmierci

naszej Kochanej 

Mamusi 

śp. Anny
PIETRZYK.

Z miłością i szacunkiem wspominają 

córki Wanda, Irena oraz syn Mieczysław 

z rodzinami.

Vzpomínky - úmrtí
Čas plyne, 

vzpomínka zůstává.

�
16. listopadu uplynulo

20 let od úmrtí 

pana Jana
PIECHOWICZE, 

který by se 14. prosince 2008 dožil 65 let.

S úctou vzpomínají manželka a synové.

Hlasujte v soutěži
mladých autorů

Literární soutěž Bohumín plný spiso-
vatelů je příležitostí k básnické i proza-
ické tvorbě žáků sedmých až devátých
tříd. O svém vztahu k městě a regionu
napsali verše nebo povídky a pořádající
agentura K3 je umístila na své webové
stránky www.k3bohumin.cz. Zde si je
můžete přečíst, ohodnotit a hlasovat
podle svého uvážení o jejich kvalitě. 

Soutěž byla vyhlášena v rámci projektu,
který má za cíl vzbudit ve školácích zájem
o město a hornický kraj. Rozhodnout 
o »svém autorovi« můžete přímo z počíta-
če zasláním svého hlasu na mailovou ad-
resu k3@k3bohumin.cz. Vepište do před-
mětu zprávy heslo »Soutěž«, v samotné
zprávě uve�te název příspěvku a jméno
autora, kterému dáváte svůj hlas. Hlaso-
vání probíhá do 12. prosince. Partnerem
projektu s účastí více než 1 800 bohumín-
ských školáků je Nadace OKD, agentura
K3 a město Bohumín. (frk)

Příjem inzerce do Společenské kroniky
pro OKO č. 23, které vychází 

18. prosince, končí 10. prosince.
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● Prodám vykrmené krů-
ty, domácí krmení, objednáv-
ky na ✆ 776 171 452.

● Půjčky, řešení dluhů 
a exekucí, ✆ 732 474 853.

● Koupím byt v Bohumí-
ně, platím hotově, i zadlužený.
✆ 603 785 142.

● Koupím RD nebo poze-
mek, popř. chatu i v horším
stavu, platba ihned v hotovos-
ti, ✆ 608 370 379.

● Nabídka půjčky bez po-
platků předem. Půjčíme 10 000
Kč, vrátíte 11 628 Kč, půjčíme
20 000 Kč, vrátíte 23 256 Kč,
30 000 Kč - 34 884 Kč, 50 000
Kč - 58 140 Kč. Pokud máte
zájem, volejte 774 828 496.

● Pokládka plovoucích
podlah, PVC, koberců, úpravy
podkladů, nivelace, renovace
podlah. Více na www.dvfloor.cz.

● Veškeré domácí řemesl-
nické práce. Rychle, levně, 
✆ 737 166 283.

● Hledáme k pronájmu
přízemní nebytové prostory k
zařízení sportbaru, popř. pře-
vezmeme již zavedený provoz.
✆ 732 233 765.

● Koupím předválečný
motocykl, možno i díly. 
Nabídněte za vaši cenu. 
✆ 608 244 451.

● St. sp. Wüstenrot, a. s.,
kontaktujte p. Knoflíčkovou,
✆ 737 116 103.

● Prodám garáž v Pudlově
u čerp. stanice, cena dohodou,
✆ 723 150 585.

● Provádíme rekonstrukci
bytů vč. sádrokartonu, obkla-
dů a dlažeb, kontakt: ✆ 
775 120 291, 731 491 292.

● Koupím byt v os. nebo dr.
vl. do 900 000 Kč. Hotově! 
✆ 606 737 374.

● Koupím RD v Bohumíně
a okolí s menším pozemkem do
2 mil. Kč. ✆ 724 201 521.

● Nabízíme k pronájmu
výherní a hrací přístroje do va-
šich provozoven za výhodných
podmínek. ✆ 775 303 197.

● Koupím jakýkoliv byt,
rod. dům v Boh. a okolí, pla-
tím hotově, pouze od majitele!
✆ 777 299 698.

● Pronajmu byt 0+1, Boh.,
✆ 736 228 883.

● Prodám dr. 1+1 v centru
Boh., nízká zástavba, plast.
okna, hezké, klidné místo, níz-

inzerce ký nájem, event. vyměním za
větší byt, dohoda, doplatek
možný. ✆ 736 228 883.

● Prodám dr. 0+1 s lodžií
v centru Boh., zatepleno, ná-
jem 1400 Kč/měs. event. vy-
měním za větší, dohoda, do-
platek, ✆ 736 228 883.

● Prodám kompletní vyba-
vení bytu, vše zánovní, stěna,
rozkl. sedačka, letiště, stůl,
židle, lednička, nutno odvézt,
levně, ✆ 736 228 883.

● Koupím staré hodiny a
vzduchovku, ✆ 604 107 708.

● Vyměním st. byt 1+1, ul.
Studentská za st. byt ve starší
zástavbě 1+2 nebo 1+3, 
✆ 604 107 708.

● Opravy pánské, dámské
i šití na tel. čísle 728 597 581,
Skřečoň.

● Vyměním st. byt 0+2
s balkonem v Bohumíně, info
✆ 776 344 801.

Do zavedeného 
kadeřnického studia 

ve Skřečoni 
přijmu kosmetičku,

pedikérku, manikérku
Te l .  6 0 5  719  9 3 8 .

Hodinářství ROFI
Nerudova 1157, Bohumín
pracoviště zdravotně postižených občanů

Mobil: 605 506 432

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY:
úterý 14 - 18 hodin
středa 9 - 11 hodin
čtvrtek 14 - 18 hodin

Vážení spoluobčané, 
přejeme Vám Vánoce 
plné rodinné pohody 
a pevné zdraví v roce 2009.

Šárka Ďuráková Vojnarovská 
s rodinou.

Petr Nevyjel
účetní

zpracování mezd
účetnictví 

a daňová evidence

Telefon: 596 014 417
Mobil: 603 478 991
E-mail: nevyjel@click.cz
Web: sweb.cz/petr.nevyjel

Poštovní adresa: Petr Nevyjel
P. O. Box 61 

735 81 Bohumín 1
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VAŠE S.O.S. 
FINANČNÍ 

POHOTOVOST!
MALÉ 

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

DO 60 000,- Kč

VOLEJTE

739 428 152

➭➭
!!!Nově otevřeno!!!
NEHTOVÁ MODELÁŽ
● gel na přír. nehty
● manikúra (suchá, mokrá)
● P-shine (jap. manikúra 

vhodná i pro muže)

Kde? KOSMETIKA SANDRA
Kostelní 790, Bohumín
Objednávky na tel. čísle

608 856 303
Kupon na 15% slevu

do 31.1.2009.
Uplatnit lze pouze jeden kupon.

NEMÁTE NA DÁRKY?

ZAPŮJČÍME VÁM
rychle a diskrétně.

Tel.: 733 599 480
733 599 477
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Otevření nové pobočky ČSOB v Bohumíně

Proč se banka rozhodla otevřít
novou pobočku právě v Bohumíně?

Důvod je zřejmý. Bohumín a obce
v jeho okolí jsou velmi hustě zalid-
něnou lokalitou, kde působí velký
počet podnikatelských subjektů.
Mnoha občanům i podnikatelům 
z Bohumína již ČSOB účty vede, 
avšak naši klienti museli v případě
potřeby osobní komunikace kontak-
tovat naše pobočky v Ostravě, Kar-
viné nebo Orlové. Věřím, že místo,
na němž budeme v Bohumíně půso-
bit, je dobrou volbou nejen pro naše
klienty, ale i pro ty občany a podni-

katele, kteří zatím naše služby nevy-
užívají. Vedle komplexní obsluhy na-
bídne pobočka i nepřetržitý 24 hodi-
nový provoz bankomatu.

Které bankovní služby bude svým
klientům nová pobočka nabízet? 

Pobočka bude poskytovat veške-
ré bankovní služby - od založení účtu
až po vyřízení hypotéky. Samoob-
služná zóna nabídne i nepřetržitý 24
hodinový provoz bankomatu. Na ob-
dobí od 4. prosince 2008 do 4. dub-
na 2009 jsme u příležitosti zahájení
provozu nového obchodního místa
vyhlásili akční nabídku slev. V té do-

bě všichni noví klienti pobočky zís-
kají šestiměsíční poplatkové prázd-
niny na vedení všech nově založe-
ných osobních účtů. Nově založené
podnikatelské účty budou osvobo-
zeny od poplatků po dobu tří měsí-
ců. Další významné slevy - ve výši
50 %, budou uplatněny z poplatků za
zpracování smluv k osobním půjč-
kám a z poplatků stanovených pro
investování do všech fondů ČSOB
(včetně zajištěných). Zájemci u nás
mohou získat i produkty našich dce-
řinných společností - například po-
jiš�ovací služby, penzijní připojištění
či stavební spoření. 

Děkuji za inspirující odpovědi 
a přeji vaší nové pobočce mnoho
spokojených klientů.

Díky i Vám za možnost alespoň
trochu se přiblížit veřejnosti. 

S radostí přivítáme občany Bohu-
mína u nás v pobočce ČSOB, umís-
těné na nároží třídy Dr. E. Beneše 
a ulice Komenského. 

Zájemcům rádi zodpovíme jejich
dotazy a podáme další informace,
a to nejen osobně, ale také na tele-
fonním čísle 595 097 011 nebo z e-
mailu: info.bohumin@csob.cz. 

Ptala se ASM

U příležitosti otevření nové pobočky ČSOB v Bohumíně jsme se ptali jejího
ředitele Ing. Ondřeje Menšíka.

Všem občanům Bohumína
přejeme krásné Vánoce
a hodně štěstí v maličkostech
i důležitých okamžicích
v roce 2009

In
ze
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e
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VÝROBA A PRODEJ
stavebních izolací
Tel.: 777 911 654, 

596 015 712

Sklad: Lidická 219, 
Nový Bohumín

IZOLACE
KRAN-IZOLR E S TAU R AC E

S O KO L OV N A
Nově zrekonstruovaná restaurace 

Sokolovna Vás zve k příjemnému posezení 
s možností obědů, večeří. 

Možnost konání rodinných oslav, 

rautů, svateb do 50 lidí. 

Nabízíme rovněž denní menu po - ne, výběr ze tří jídel.

OTEVŘENO DENNĚ po - čt 12 - 23 hodin

pá 12 - 24 hodin

so 10 - 24 hodin

ne 10 - 23 hodin

VAŘÍME SLUŠNĚ.

RESTAURACE SOKOLOVNA,
Sokolská 245, Bohumín-Záblatí

p. Martin Kern ✆774 884 901, 604 646 500

MALOVÁNÍ
byty, firmy, RD

■ opravy omítek ■ vyhlazování
stěn ■ tmelení stěrkou 

■ interiérové nástřiky stěn 
■ umyvatelné nástřiky byt. jader

koupelen ■ nátěry fasád RD 
■ obhlídka a posouzení zdarma

Tel. 596 014 986
603 146 638

CD_ESKO_190x128_CB.indd   1 19.11.2008   11:41:54



KAM V BOHUMÍNĚ?
Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 4. do 18. prosince Programy také na www.mesto-bohumin.cz

KAM V BOHUMÍNĚ?
tů, dárků a představení knih o výtvarných techni-
kách s šéfredaktorkou vydavatelství Anagram
Petrou Langrovou. Studovna knihovny K3.

KINO K3 BOHUMÍN 

■ 4. - 5.12. v 19 hodin SAW 5. Krimi, horor, thriller
USA přístupný od 15 let, 65 Kč.
■ 6. - 7.12. v 19 hodin. STMÍVÁNÍ. Akční, roman-
tický, horor, thriller USA, přístupný od 12 let, 70 Kč.
■ 7.12. v 10 hodin VESMÍRNÍ OPIČÁCI. Animova-
ný, komedie, dobrodružný film USA pro děti, 65 Kč.
■ 8.12. v 19 hodin V ÚDOLÍ ELAH. Filmový klub
KLoUB. Válečný film USA, přístupný od 15 let, 70 Kč.
■ 11. - 12.12. v 19 hodin TROPICKÁ BOUŘE.
Akční, komedie USA, přístupný od 12 let, 60 Kč.
■ 14.12. v 10 hodin BABIČKA VYPRÁVÍ POHÁD-
KU. Kreslený, loutkový film ČR, O mistra basy, Le-
nora, Pohádka o kozlu Kokešovi, Cvrček a basa,
Babička vypráví pohádku, Strašení čmeláků, 
Krtek malířem, Krtek fotografem 45 Kč.
■ 14.12. v 19 hodin JUNO. Komedie USA, pří-
stupný od 12 let, 70 Kč.
■ 18. - 19.12. v 19 hodin KRÁLOVA PŘÍZEŇ. His-
torický, romantický film Velké Británie, přístupný
od 15 let, 65 Kč.

AKCE PRO RODIČE MALÝCH DĚTÍ
CENTRUM MLADÉ RODINY BOBEŠ, 

www.bobescentrum.cz, 
bobes@bobescentrum.cz, 

telefon: 604 800 100, 604 388 853 (herna).

RODINNÉ CENTRUM SLŮNĚ, Nerudova ulice, 
rcslune@centrum.cz, telefon: 604 999 147.

RC Slůně i MC Bobeš provozují pravidelné opa-
kující se programy ve všech všedních dnech,
které jsou již nad rámec tohoto přehledu.
■ 5.12. od 16 hodin MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
BEZ ČERTÍKŮ. Pouze na telefonickou objednáv-
ku, omezený počet míst, RC Slůně.
■ 10.12. v 10.15 hodin VÁNOČNÍ DOPOLEDNE.
Pečení vánočního cukroví, vystoupení dětí s vá-
nočním programem, RC Slůně. 
■ 10.12. od 10.15 hodin VÁNOČNÍ SPORTOVÁ-
NÍ PRO NEPOSEDNÉ DĚTIČKY. RC Slůně, tělo-
cvična DDM.
■ 13.12. od 14.30 hodin VÍKENDOVÉ SLŮNĚ. RC
Slůně.
■ 13.12. v 10 hodin POVÍDÁNÍ S DULI JANOU.
RC Slůně, tělocvična DDM.
■ 13.12. od 16 hodin POVÍDÁNÍ O VÁNOCÍCH.
Rodinné posezení u vánočního stromku s cukro-
vím a koledami. RC Slůně.
■ 13.12. v 15 hodin TÁTA, MÁMA A JÁ. Využijte
možnost přijít s tatínkem, babičkou nebo dědeč-
kem, CM Bobeš.
■ 17.12. od 15 hodin SPOLEČNÉ POSEZENÍ 
U VÁNOČNÍHO STROMEČKU. RC Slůně.
■18.12. POSLEDNÍ HERNIČKA v r. 2008. RC Slůně.

K3 BOHUMÍN 

Studentská 781,
www.k3bohumin.cz, k3@k3bohumin.cz, 

telefon: 596 012 124

Není-li uvedena cena, je vstup zdarma.
■ 1. - 5.12. MÉ NEJMILEJŠÍ MÍSTO V BOHUMÍ-
NĚ. Výstava děl žáků 1. a 2. tříd základních škol
vzniklých v soutěži O Bohumínu a historii hornictví
v Moravskoslezském kraji víme všechno, foyer kina.
■ 4.12. v 16 hodin MIKULÁŠ A POHÁDKA
TRAMPOTY ČERTÍKA CULÍNKA. Pohádkový pří-
běh a Mikulášské nadílení s českými koledami.
Děti dostanou balíček v hodnotě 50 Kč. Sál kina
K3, 50 Kč.
■ 5.12. v 15 hodin MIKULÁŠ A POHÁDKA 
O CHYTRÉ PRINCEZNĚ. Po pohádce soutěže,
písničky, básničky, vánoční koledy a nakonec ná-
vštěva Mikuláše, Anděla a Čerta. Děti dostanou
balíček v hodnotě 50 Kč. Akci podporuje ČSSD,
sál kina K3, 50 Kč
■ 9.12. v 9 hodin VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ O BO-
HUMÍNU A HORNICTVÍ V MORAVSKOSLEZ-
SKÉM KRAJI. Finále ve skládání puzzle. Soutěž je
realizována z grantu Nadace OKD. Sál kina K3.
■ 12.12. v 18 hodin POŘÁD JE CO SLAVIT…O o-
slavách, rautech, stolování s Gabrielou Macháčo-
vou. Jeskyňka Bohumín, 300 Kč.
■ 13.12. v 19.30 hodin VÁNOČNÍ KONCERT
VÁCLAVA HUDEČKA. Přijede také profesor Petr
Adamec a oba pak doprovodí vítěz celostátní sou-
těže Luhačovice Jakub Junek. Sál kina K3 Bohu-
mín, vstupné 200 Kč v den konání koncertu, 180
Kč v předprodeji.
■ 13. - 14.12. od 9 do 18 hodin VÝSTAVA DO-
BRODRUŽSTVÍ NA HRADĚ. Ukázky nejrůzněj-
ších hlavolamů a her. Foyer kina K3, 20 Kč.
■ 15.12. v 9 hodin BOHUMÍN PLNÝ SPISOVATE-
LŮ. Vyhodnocení literární soutěže pro žáky 7., 8. 
a 9. tříd, sál kina K3.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

Městská knihovna Bohumín, 
www.k3bohumin.cz,

knihovna-vedouci@k3bohumin.cz, 
telefon: 596 012 203.

■ 1. - 23.12. ČERNOBÍLÝ SVĚT. Výstava bohu-
mínského výtvarného fotokroužku Domu dětí 
a mládeže představuje práce z oboru klasické,
černobílé fotografie. Malá galerie knihovny K3.
■ 9.12. v 15 hodin PŘIPRAVME SI VÁNOCE. Vá-
noční ozdoby i novoroční přání si děti vyrobí bě-
hem výtvarného odpoledne s povídánm na vánoč-
ní témata, dětské oddělení knihovny.
■ 15.12. v 15 hodin KOLEDA, KOLEDA, ŠTĚPÁ-
NE... Čítárnička pro nejmenší aneb S koledami za
vánoční atmosférou a lidovými zvyky, dětské od-
dělení knihovny K3.
■ 18.12. v 16 hodin VÝTVARNÁ DÍLNA S KNI-
HAMI TOPP. Ukázka výroby dekoračních předmě-

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA

Občanské sdružení Maryška, 
Salón Maryška, nám. T. G. Masaryka, 
www.maryska.cz, info@maryska.cz, 

■ 8. a 15.12. od 17 hodin JÓGA NA ŽIDLÍCH.
Vhodné i pro seniory a méně pohyblivé cvičence.
Informace Kamila Smigová, tel. 606 847 612.
■9. a 16.12. v 18 hodin TAOISTICKÉ CVIČENÍ S DÁ-
ŠOU. Fyzické dechové cvičení, meridiánové dýchá-
ní i meditace. � Dagmar Čížová, ☎ 608 564 497. 
■ 4.12. od 15 hodin ZDOBENÍ MARYŠKOV-
SKÝCH PERNÍČKŮ. Děti samy nazdobí v Salónu
Maryška perníčky. Příspěvek na suroviny 10 ko-
run, společná akce OS Maryška a DDM Bohumín.
� Kamila Smigová. 
■ 5.12. od 18 hodin ANDĚLSKÉ HLASY A ČER-
TOVSKY DOBRÉ ÁRIE. Městem chodí Mikuláš 
a v Maryšce jeho putování doprovodíme operními
áriemi. Hudební večer učitelky operního zpěvu Ni-
ny Krioutchková z Ostravské univerzity a jejích
studentů. Vstupné 50 korun, � Kamila Smigová. 
■ 13.12. od 10 do 12 hodin O VZTAZÍCH. Muž 
a žena, věčné téma. Přednáška Milana Bezouška,
která odpoví na nejednu otázku na téma vztahy 
a soužití. Vstupné 60 korun, � Kamila Smigová.

AKCE V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, 
www.ddmbohumin.cz,

ddmbohumin@post.cz, telefon: 596 013 131

■ 5.12. v 16 hodin MIKULÁŠ S KATESEM. Vy-
stoupení tanečního souboru Kates, sál DDM.
■ 6.12. v 10 hodin BOHUMÍNSKÝ ZVONEČEK.
Taneční soutěž pro jednotlivce nebo dua, sál Do-
mu a dětí a mládeže.

OSTATNÍ KULTURA

■ 4., 11. a 18.12. od 16.30 do 18 hodin EXIT
KLUB. Free Exit - sraz v klubovně na faře - modrá
budova na Masarykově ulici, � Miriam Paszová,
☎ 736 627 503.
■ 8.12. v 16.30 hodin VÁNOČNÍ KONCERT V ZÁ-
KLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE. Koncertní sál ZUŠ,
� Miluše Tomášková, ☎ 596 013 331.
■ 14.12. od 9.30 do 11.30 hodin VÁNOČNÍ BE-
SÍDKA. Vánoční setkání pro všechny generace,
sborový sál na faře - modrá budova na Masaryko-
vě ulici, � Miriam Paszová, ☎ 736 627 503.

PROVOZNÍ DOBA AQUACENTRA 

pondělí až čtvrtek: kondiční plavání 6 až 8 hodin,
plavání pro veřejnost 12 až 21 hodin 
pátek: plavání pro veřejnost 12 až 21 hodin
sobota, neděle: plavání pro veřejnost 8 až 21 hodin
Před vánočními svátky dojde v provozních hodi-
nách aquacentra ke změně - viz str. 12.



Slůně slavilo osmé výročí
Desítky rozzářených obličejů dětí, úsměvy maminek a řada gratulantů dopro-

vázely 27. listopadu oslavy osmého výročí otevření rodinného centra Slůně.
Pohádka o princezně, Kašpárkovi a loupežníkovi, básničky a písničky dětí z ma-
teřské školy na Nerudově ulici či narozeninový dort přijaly děti s nadšením 
a radostnými úsměvy. Na oslavě nechyběli s překvapením ani zástupci městského
úřadu. Vilma Valentová z mateřského centra byla mile překvapena mnoha dárky,
kterými Slůně obdarovali sami rodiče dětí. Text a foto: František KREJZEK
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Prožíváme adventní čas, dobu příchodu a přípravy vánočních

svátků. Podle křes�anských zvyků bychom měli dodržovat stříd-

most v jídle, abychom byli bystří při rozjímání. 

Děti si v adventním kalendáři vylupují každý den okénko 

s dobrotou, dospělí na Barborku řežou větvičku třešně, ale stej-

nou parádu udělá větvička zlatice nebo jasmínu. Stačí, když ji

první noc ponoříte ve vaně do studené vody a ráno přenesete

do tepla a orosíte, aby pupeny nezaschly. 

Součástí adventní doby je adventní věnec ozdobený čtyřmi

svíčkami. První jsme zapálili letos již 30. listopadu, další po-

stupně na bronzovou, stříbrnou a zlatou neděli. Tvar věnce

symbolizuje jednotu společenství lidí. Adventní věnec se také

věší na dveře, aby podtrhl vánoční atmosféru v rodině.

Text a foto: František KREJZEK

»Bramboriáda«
Každoročně v Mateřské škole ve Starém Bohumí-

ně před nástupem zimy »zavíráme zahradu«. Letoš-
ní krásný podzim nám dovolil i v pozdním termínu -
10. listopadu, uspořádat na školní zahradě »Bram-
boriádu«. Výsledkem byli bramboroví skřítkové ne-
zvyklých tvarů a barev, opékaní »hadi« na ohništi 
a spokojené děti i rodiče. Eva BUČKOVÁ

Chemický workshop 
na gymnáziu

Po několika měsících se žáci se zájmem 
o chemii a přírodní vědy opět setkali s nestorem
české chemie profesorem Janem Čiperou z Uni-
verzity Karlovy v Praze a jeho kolegou Micha-
lem Dvořákem. Ve čtvrtek 27. listopadu se na
Gymnáziu Františka Živného uskutečnil che-
mický workshop. Skupina kolem profesora Či-
pery se dlouhodobě věnuje počítačovému zpra-
cování systému anorganické chemie. Gymnázi-
um tak pokračuje v dlouhodobé spolupráci 
s Přírodovědeckou fakultou UK. 

Text a foto: Tomáš HUDEC

Foto: František Krejzek

Foto: archiv školy

Advent je tady, rozjímejme


